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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Binddraad opzetten, naar brengen, en gelijk een stukje koperdraad meenemen voor de rib. 

• Een busseltje van een tiental lange fazantenstaart fibers inbinden voor de staart, net door 

de haakbocht en ongeveer 1 cm lang en restant niet wegknippen. 

• Met het restant het lichaam vormen tot tegen de eerste bocht in de haak, vervolgens tegen 

ribben met de koperdraad, waarna Je een busseltje van ongeveer 1 cm fazanten staart fi-

bers kan inbinden over de haakbocht wijzend voor het dekschild. 

• Nu de haak met de haakpunt omhoog en het haakoog naar beneden in de klem zetten, en 

daar een stukje nylondraad inbinden waar de parel opgeschoven kan worden. (parel nog 

niet vastleggen) 

• Binddraad dubben en een thorax vormen tot ongeveer 2 mm van het haakoog.  

• Vervolgens de nylondraad met de parel over de thorax klappen en vastleggen. 

• Aan de andere zijde de fazantenstaart fibers over de thorax trekken, afwerken met nog een 

klein beetje dubbing, nog een kopje vormen met binddraad en afknopen.  

• Afwerken met en beetje bindlak.  
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Haakmaat  : 12 – 18 

Haaktype  : Swimming nymph haak ( bv. TMC 

  T400 ) 

Binddraad  : Bruin of tan  

Verzwaring : Metalen parel kleur naar keuze  

Staart : Fazanten staart fibers  

Ribbing  : Fijne koperdraad 

Lichaam : Fazantenstaart fibers    

Dekschild : Fazanten staart fibers 

Thorax : Peacock dubbing 

Extra : 20/100ste nylondraad 
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                                TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

 

Dit is een andere manier om vliegen te maken die niet aan de bodem blijven haken. Ik vis hier gere-

geld mee als de dieptes sterk wisselen, en ik niet altijd van vlieg kan/wil veranderen. Ik ben nogal lui 

als het erop aankomt om van vliegen te wisselen.  

 

 

 

 


